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SINDH ACT NO.IV OF
2011
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] ۲۴فشوسی [۲۱۱۱
ایکٹ جظ کے رسیعے ڈعپوص ایبل عشًجض کے
اعتعوبل کب اًتظبم اوس ضببطہ فشاہن کیب جبئے گب۔
جیغب کہ ڈعپوص ایبل عشًجض کے اعتعوبل اوس اط
عے هتعلقہ اوس جڑے ہوئے هعبهالت کب اًتظبم
اوس ضببطہ فشاہن کشًب هقصود ہے؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ ڈعپوص ایبل عشًجض کب
اًتظبم اوس ضببطہ ایکٹ ۲۱۱۱ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔اط ایکٹ هیں جب تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو ،تب تک:
('' )aڈعپوص ایبل عشًجض'' عے هشاد آٹو الک،
آٹو ڈعٹشکٹ یب آٹو بشیک عشًجض جو
اصخود ضبیع ،الک یب توڑی جبئیں اوس
دوببسٍ اعتعوبل ًہ کی جبئیں؛
('' )bحکوهت'' عے هشاد حکوهت عٌذھ؛
('' )cشخص'' جظ هیں شبهل ہیں فبسهبعغٹ،
فیکٹشی هبلک اوس ڈعپوص ایبل عشًجض
کی تشکیل ،فشوخت یب اعتعوبل عے
هتعلقہ کوئی شخص؛
('' )dبیبى کشدٍ'' عے هشاد قواعذ کے تحت
بیبى کشدٍ؛ اوس
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توہیذ )(Preamble
عٌواى

هختصش
ششوعبت
Short title and
commencement
تعشیف
Definitions

پببٌذی

اوس

('' )eقواعذ'' عے هشاد اط ایکٹ کے تحت Restriction
تشکیل دیئے گئے قواعذ۔
۳۔کوئی بھی شخص آٹو الک ،آٹو ڈعٹشکٹ یب آٹو کوپٌی کی طشف عے
بشیک کے عالوٍ اًجکشي کے لیئے ڈعپوص ایبل جشم
عشًج خوى ًکبلٌے یب دیگش هقبصذ کے لیئے ًہیں
Offence
by
بٌبئے گب ،فشوخت کشے گب یب اعتعوبل کشے گب۔
۴۔ایکٹ کی گٌجبئشوں کی خالف وسصی کشًے Company
واال کوئی شخص ،کوپٌی ہے تو ،ہش ڈائشیکٹش،
هیٌیجش ،عیکشیٹشی یب دوعشا عولذاس یب ایجٌٹ اط
علغلے هیں ،جب تک ثببت ًہ کشے کہ خالف جشهبًہ
وسصی اط کی هعلوهبت کے عالوٍ ہوئی ہے اوس Penalty
اط ًے ایغی خالف وسصی عے بچٌے کے لیئے
اقذام اٹھبئے ہیں ،تب تک وٍ ایغی خالف وسصی
کے لیئے هلضم عوجھب جبئے گب۔
۵۔کوئی شخص جو دفعہ  ۳کی گٌجبئشوں کی
خالف وسصی کشتب ہے ،اط کو قیذ کی عضا دی جشم عضا الئق اوس
جبئے گی ،جو دو عبل تبک بڑھ عکتی ہے یب شٌوائی الئق ہوگب
جشهبًہ جو پبًچ عو ہضاس سوپے تک بڑھ عکتب ہے Offence to be
یب دوًو عبتھ:
punishable
and
بششطیکہ اگش اط دفعہ کے تحت عضا الئق جشم
triable
هیں صیش الضام ہے ایغے جشم کے لیئے دوببسٍ
صیش الضام آتب ہے تو قیذ کی هذت تیي عبل تک بڑھ
جشم کی عضا
عکتی ہے اوس جشهبًہ کی سقن ایک هلیي سوپے
Cognizance
of
تک بڑھ عکتی ہے یب دوًو عبتھ۔
۶۔جب تک کچھ کوڈ آف کشهٌل پشوعیجشoffence ۱۸۹۸ ،
کے هتضبد ًہ ہو ،اط ایکٹ کے تحت عضا الئق
کوئی بھی جشم جڈیشل هیجغٹشیٹ کی طشف عے دوعشے قواًیي کو ختن
ضوبًت کے الئق اوس هزکوسٍ کوڈ کی گٌجبئشوں کشًے کے لیئے ایکٹ
Act to over-ride
کے تحت شٌوائی الئق ًہیں ہوگب۔
۷۔ کوئی بھی عذالت اط ایکٹ کے تحت کغی جشم other laws
پش قذم ًہیں اٹھبئے گی هبعوائے اط کہ جب تک اط ایکٹ کے تحت
عیکشیٹشی صحت یب اط علغلے هیں اط کی اٹھبئے گئے اقذام کب تحفظ
Protection
طشف عے بباختیبس بٌبئے گئے کغی دوعشے of
عولذاس کی طشف عے بیبى کشدٍ طشیقہ کبس کے
action taken under
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تحت تحشیشی شکبیت ًہ کی جبئے۔
this Act
۸۔ یہ ایکٹ تب تک هوثش ہوگب جب تک کچھ وقتی قواعذ بٌبًے کب اختیبس
طوس پش ًبفز کغی دوعشے قواًیي کے هتضبد ًہ Power to make
ہو۔
rules
۹۔ کوئی کیظ ،هقذهہ یب دوعشی قبًوًی کبسسوائی
کغی شخص کے خالف ًہیں ہوگی جظ ًے اط
ایکٹ کے تحت اچھی ًیت عے کچھ کیب ہو یب کشًب
چبہتب ہو۔
۱۱۔حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے
رسیعے اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے کے
لیئے قواعذ بٌب عکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔

4

